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आपल्या मालकाच्या बागेत, ककशोरियातील 
हॅररयट टॅबमॅर् आपल्या आिडीिे रसदार सफरिंद 
नर्िडण्यासाठी आणि तोडण्यासाठी खूप िेळ घालित 
असे. पि नतला सफरिंद खाण्यािी सक्त मर्ाई 
होती. जेव्हा हॅररयट मोठी झाली, तेव्हा गुलामीपासूर् 
िािण्यासाठी उत्तरेकड ेपळाली. मग िेळोिेळी आपला 
जीि धोक्यात घालूर् नतरे् शेकडो इतर आकिकी-
अमेररकी गुलामांर्ा नतरे् स्ितंत्र केलं.

हॅररयट टॅबमॅर्च्या साहसाबाबत खूप लोकांर्ा 
माहहत आहे. पि सफरिंदाच्या प्रती हॅररयटिे पे्रम 
आणि सफरिंद स्िातंत्र्यािे प्रनतक होण्याबाबत खूप 
कमी लोकांर्ा माहहत असेल.  



हॅररयटिा जन्म १८२०च्या आसपास गुलामीत 
झाला होता. नतिे आईिडील, बेर् आणि ररट रॉस, 

मैरीलैंडमध्ये ब्रोडसे बागाईतदाराकड ेगुलाम होत.े
कारि हॅररयटिे आईिडील एडिडन ब्रोडसेिी संपत्ती 
होत,े म्हिूर् हॅररयट आणि नतिे भाऊबहीि सुद्धा 
कायद्याच्या हहशोबारे् त्या मालकािी संपत्ती होत.े



गुलामांिे जीिर् खूप कठीि होत.े गुलाम झाड ंकापत, दलदल साफ करत,
तंबाखूिी शेती करत आणि ब्रोडसे पररिाराच्या बागेतली इतर सिन कामं करत असत.

गुलामांर्ा त्यांच्या कामािी काहीि मजुरी ममळत र्से आणि त्यांर्ा त ेसगळं 
करािं लागे जे त्यांिा सुपरिायझर आदेश देईल.

मुलांर्ा सुद्धा शेतािर काम करािं लागे.



जेव्हा हॅररएट केिळ सात िर्ानिी होती तवे्हा 
एडिडन ब्रोडसेरे् नतला ममस सुसार् र्ािाच्या एका 
नर्दनयी महहलेकड ेकाम करायला पाठिलं. हॅररएटिे 
काम ममस सुसार्च्या मुलांिी देखभाल करण्यासाठी 
रात्रभर बसूर् राहण्यािे होत.े म्हिजे मुलांच्या रडण्यारे् 
त्यांच्या आईिी झोप मोड होऊ र्ये. जर मुल रडले तर 
ममस सुसार् हॅररयटला िाबकारे् मारत असे.



र्ंतर, हॅररयटरे् शतेात सदु्धा काम केल.ं नतला बाहेर काम करायला आिड ेश्जथं ती 
ताज्या हिेिा अर्ुभि घेऊ शकत असे, ऊर् बघू शकत असे, पक्षयांर्ा मकु्तपिे उडतांर्ा बघू 
शकत असे.  

सफरिंद नर्िडिे नतिे आिडीिे काम होते.जेव्हा ती आपल्या हातारे् एखादे िमकदार 
लाल सफरिंद तोडत असे, तेव्हा ती वििार करे – जर हे ती खाऊ शकली तर!नतला जािूर् 
घ्यायिं होतं की सफरिंद श्जतकं सुदंर हदसतं तेिढंि ते िविष्ट असेल का?

नतला हे अश्जबात आिडत र्व्हते की इतर गुलामांर्ी आकर्नक सफरिंद तोडायिे, धुिायिे 
आणि त्यांर्ा पॉमलश करायिी, पि त्यांर्ा ते सफरिंद खाण्यािी परिार्गी र्व्हती.

नतला हे ही योग्य िाटायिं र्ाही की गुलामारे् पूिन काम करायिं आिी मालकाच्या 
पररिारारे् एकट्यार्ी सफरिंद खायिे.



रोज जेव्हा हॅररएट सफरिंद तोड ेआणि त्यांर्ा पॉमलश करत असे 
तेव्हा ती अशा संधीिी िाट पहात असे की जेव्हा ती सफरिंदािी िि 
घेऊ शकेल.

एक हदिस जेव्हा ओिरमसयर बागेत दसुरीकड ेजात होता, तेव्हा 
हॅररएटरे् वििार केला, “हीि संधी आहे!”



पि जेव्हा ती स्िाहदष्ट सफरिंद खात होती, तेव्हा
ओिरमसयररे् नतला बनघतलं आणि पकडलं. रागात 
ओिरमसयररे् आपला िाबुक उिलला आणि हॅररयटला 
त्यारे् जाम वपटलं. त्यामुळे हॅररएटिे कपड ेफाटले 
आणि नतच्या शरीराला जखमा झाल्या. त्या जखमांच्या 
खुिा आयुष्यभर नतच्या शरीरािर होत्या.

उस समय हेररएट लािार थी. िो कुछ र्हीं कर सकती थी और र् ही 
िापस लड सकती थी. लेककर् उसरे् खुद से एक िादा ककया. "एक हदर् मैं 
ज़रूर मुक्त होऊंगी - और कफर मैं श्जतरे् सेब िाहूूँगी उतरे् सेब खाऊूँ गी." 



काही िर्े गेली आणि मग हॅररयटरे् एका मकु्त गुलामाशी लग्र् केल.ं त्यािं र्ाि 
जॉर् टबमरै्. १८४९ मध्ये, हॅररयटला कळल ंकी मालक नतला विकू शकला असता आणि 
नतच्या बहीि भािापासरू् दरू पाठिू शकला असता.मग हॅररएटरे् स्ितःला िाििण्यािा प्रयत्र् 
केला,ती ब्रोडसेिे शते सोडूर् पळाली.

ती तोपयतं िालली, जोपयनर् नतला एक "सरुक्षित घर" ममळत र्ाही.एक अशी जागा नतला 
माहहत होती की नतथं भमूमगत रेलमागानिरिे सदस्य नतला मदत करतील. (भमूमगत रेलमागन 
या "अंडरग्राउंड रेलरोड" असा कोिता रेल्िे मागन र्व्हता, परंतु काळे आणि गोऱ्या लोकांिा 
एक समहू होता जो गुलामीपासरू् िािण्यासाठी लोकांर्ा मदत करत असे. त्यासाठी धोका 
पत्करत असत.

मग, थंडी आणि दाट जंगलातूर् आणि दलदली मधूर् जात हॅररयटरे् उत्तरेकड े
ध्रुितारयाच्या हदशरेे् आपल्या स्ितंत्रतेिा प्रिास सरुु ठेिला.ती रस्त्यात रे्हमीि गुलामांर्ा 
पकडिाऱ्या मशकाऱ्यांिा आणि त्यांच्या खरु्ी कुत्र्यांिा शोध घेत राहहली.



र्ंतर हेररएटला एका फामन िगॅर्मध्ये लपिूर् 
दसुऱ्या सुरक्षित घरी घेऊर् गेले. शेिटी ती डलेािेयर 
राज्याच्या डलेािेयर-बे मध्ये पोहिली. नतथं एका 
र्ाविकारे् नतला न्यू जसीच्या काठािर पोहििलं. 
नतथूर् नतरे् कफलाडशे्ल्फया, पेर्मसल्िेनर्यािा प्रिास 
केला. इथं उत्तरेत आता हेररएट स्ितंत्र होती. आता 
नतरे् स्ितंत्र होण्यािे स्ितःिे ििर् पूिन केले.



पि हॅररयट एका स्ितंत्र जागेिर येऊर् सुद्धा खुश र्व्हती. कारि नतिा पररिार 
अजूर्ही गुलाम होता. नतरे् एक मोलकरीि आणि स्ियंपाकीच्या रुपात काम केलं.

नतरे् पैसे िाििले आणि आपल्या पररिाराला आणि अरे्क इतर अविेत गुलामांर्ा 
मुक्त करण्यासाठी ती िेळोिेळी मैरीलैंडला परत आली.

हेररएटसाठी हे सिन करिं खूप धोकादायक होतं.नतला पकडण्यासाठी सरकाररे् एक 
मोठ्या इर्ामािी घोर्िा केली होती. गुलामांिे मालक सुद्धा खूप रागात होत ेकी 
हेररएट एक भूममगत रेल्िेमागानिी "कंडक्टर“ झाली होती आणि ती इतर गुलामांर्ा 
स्ितंत्र करत होती. पि हेररएट आणि नतिे “प्रिासी” कधीि पकडले गेले र्ाहीत.



१८६९ मध्ये, हेररएटरे् ऑबर्न, न्यूयॉकन जिळ एक घर 
खरेदी केले. मग नतर्े आपल्या घराकड ेयेिाऱ्या रस्त्यािर 
दोन्ही बाजूरं्ी सफरिंदािी झाड ंलािली.

त्याला बराि िेळ लागला, पि शिेटी नतर्े स्ितःला 
हदलेले ििर् नतरे् पूिन केले..



प्रत्येक पार्गळीच्या काळात जेव्हा सफरिंद वपकत आणि नर्िडण्यास 
योग्य होत, तेव्हा हेररएट टबमैर् जिळ एिढी सफरिंद असत, श्जतके 
नतला हिे होते. ती शहरातील लोकांर्ा आमंत्रत्रत करे की त्यांर्ी  आपली 
टोपली भरूर् सफरिंद घेण्यासाठी इथं याि.ं

हेररएट टबमैर्साठी सफरिंद स्ितंत्रतेिे प्रनतक होते 
आणि नतरे् आपली सफरिंद सगळयांमध्ये िाटूर् टाकली.



लेखक का नोट
अंडरग्राउंड रेलमागनिर हेररएट टबमैर् सगळयात महार् "कंडक्टर“ होती. नतरे् 

दक्षिि राज्यातले शेकडो आकिकी गुलामांर्ा मुक्त करण्यासाठी प्रिास केला. लोक 
नतला "मूसा“ म्हित कारि नतरे् आपल्या लोकांर्ा बंधर् मुक्त केले.

जेव्हा हेररएटिा जन्म झाला, तवे्हा नतिे आईिडडलांर्ी नतिे र्ाि अराममटंा 
ठेिलं आणि नतला "ममन्टी“ म्हिू लागले. पि र्ंतर नतरे् आपलं र्ाि बदलूर् 
हैररयट ठेिलं. ती गहृयुद्धच्या काळात कें द्रीय सेरे्त र्सन आणि एक स्काउट होती.
जूर् १८६३ मध्ये केिळ एका हदिसात नतरे् एक छापा टाकण्याच्या दलािे रे्ततृ्ि 
केले आणि सात गुलामांर्ा िाििलं.

अरे्क पुस्तकांमध्ये या िस्तुश्स्थतीिा उल्लेख आहे आणि हेररएट टबमैर्च्या 
िीरतिेे ििनर् आहे. पि खूप लोकांर्ा नतच्या सफरिंदाच्या पे्रमाबद्दल माहहत आहे. 
मला ही गोष्ट १९८४ मध्ये आपली भाच्िी एमलस त्रब्रकलरशी बोलतारं्ा कळली. नतरे् 
ही गोष्ट स्ितः हेररएट टूबमैर्कडूर् ऐकली होती. ही कहािी आपल्याला उ 
उल्लेखर्ीय र्ानयकेच्या जीिर्ािा र्िीर् पैलू दाखित.े

हैररयट टबमैर् मुलांर्ा म्हिे की, ”तुम्ही त्या सगळया गोष्टी जरूर मशका ज्या 
तुम्ही मशकू शकतात, कारि तुमच्या डोक्यातल्या गोष्टी कोिीही तुमच्याकडूर् 
हहसकािूर् घेऊ शकत र्ाही.


